
 
                                                                                 

 
 
 

NNAAVVOODDIILLAA  ZZAA  PPRRIIJJAAVVOO  NNAA  RRAAZZPPIISS 

 
 

1. PRIJAVA 
Prijavite lahko neomejeno število izdelkov. 
Prijava izdelkov poteka preko spletnih prijavnic, ki so objavljene na spletni strani 
www.gzs.si/zkzp.* 
 

*Obvezno je potrebno preko linka naložiti tudi sliko označbe izdelka, ki izpostavlja 

seznam sestavin in tabelo hranilne vrednosti. 

 

Rok za oddajo prijav: 16. december 2020 

 
 

2. ŠTEVILO KOSOV POSAMEZNEGA PRIJAVLJENEGA IZDELKA 
Za pekovsko pecivo, fino pekovsko pecivo in tudi sveže slaščice v hladni verigi (neto 
količina pod 250 g) je potrebno dostaviti 6 kosov iste vrste peciva ali slaščic. 
Za kruh, fino pekovsko pecivo in tudi sveže slaščice v hladni verigi (npr. torta) (neto 
količina nad 250 g) sta potrebna 2 kosa (en izdelek za ocenjevanje in en izdelek za 
primerjalno ocenjevanje v primeru potrditve napake). 
Za kekse in testenine sta potrebni dve pakiranji istega lota. V primeru prijav mešanice 
keksov je potrebno posamezno vrsto prijaviti posebej. 
 
POMEMBNO: 
Vsi vzorci morajo biti ob dostavi poimensko označeni z odstranljivo označbo! 
 
 

3. SPREJEM VZORCEV 
Sprejem vzorcev bo potekal na GZS, Dimičeva 13 v Ljubljani in sicer po razporedu, ki bo 
prijaviteljem sporočen naknadno, ko bo znan datum ocenjevanja.  
 



 

 

 

 

 
4. PRIJAVNINA 

 
244,00 EUR (brez DDV)/izdelek za člane GZS/ZKŽP 
488,00 EUR (brez DDV)/izdelek za nečlane 
 
V prijavnino posameznega vzorca je všteto: 

− glavno ocenjevanje (datum bo znan naknadno), 

− navedba rezultatov v brošuri, 

− podelitev zlatih priznanj odličnim vzorcem, ki vključuje tudi razstavo na dan 
podelitve (datum bo znan naknadno) 

− razstava odličnih izdelkov na sejmu Agra, 

− kontrolno ocenjevanje v letu 2021 (naključno odvzeti vzorci s trgovskih polic), 

− obvestilo trgovcem o prejemnikih zlatih priznanj, 

− navedba v e-novicah Kataloga živil za javno naročanje, 

− navedba na spletni strani GZS-ZKŽP in 

− ena objava na podjetje na Facebook profilu GZS-ZKŽP.  
 
 

5. PLAČILO 
Prijavnino je potrebno poravnati do pričetka ocenjevanja (do datuma, ki bo sporočen 

naknadno) po ponudbi, ki jo boste prejeli. 
 
 

6. REZULTATI 
Rezultati bodo objavljeni in posredovani medijem in trgovcem na dan podelitve zlatih 
priznanj (datum bo znan naknadno). 
Do takrat velja embargo na oglaševanje in komuniciranje rezultatov. Zlato priznanje 
šteje tudi kot možna referenca za javna naročila. 
 
 

7. DODATNE INFORMACIJE: 
dr. Petra Medved Djurašinović, vodja projekta 
T: 01 58 98 296 
M: 031 593 182 
E: petra.medved@gzs.si 
 


